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INFORMAŢII PERSONALE Purcǎrea Mihail  
 

  

 Şos. Colentina, nr. 3B, Bucureşti , 021152, Romȃnia 

 0212430447     0729043151        

 mhlpurcarea@yahoo.com  

Yahoo –   mhlpurcarea / 
Skype – pumi.michael 

Sexul Masculin | Data naşterii 18.04.1958 | Naţionalitatea Romȃnǎ  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

  

1999 - prezent  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferențiar  

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, Bucureşti  

▪ Activitǎți didactice (curs, lucrǎri practice – seminar, laborator, proiect, practicǎ studențeascǎ) 

▪ Îndrumare (conducere) proiecte de licențǎ 

▪ Cercetare ştiințificǎ (lucrari prezentate in cadrul diverselor conferinte nationale si internationale / 
activitate in cadrul unor contracte de cercetare) 

▪ Îndrumare activitate de cercetare ştiințificǎ studențeascǎ  

▪ Membru in comisii de licențǎ, comisii pentru sustinerea unor examene si referate ale doctoranzilor, 
comisii pentru titularizare, definitivat si acordare de grade pentru  ȋnvǎțǎmȃntul preuniversitar / 
conducere lucrari pentru acordarea gradelor didactice pentru ȋnvǎțǎmȃntul preuniversitar 

 

                                         1992-1999 Şef de lucrǎri 

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, Bucureşti  

▪ Activitǎți didactice (curs, lucrǎri practice –laborator, proiect, practicǎ studențeascǎ) 

▪ Îndrumare (conducere) proiecte de licențǎ 

▪ Cercetare ştiințificǎ (lucrari prezentate in cadrul diverselor conferinte / activitate in cadrul unor 
contracte de cercetare) 

▪ Îndrumare activitate de cercetare ştiințificǎ studențeascǎ  

▪ Membru in comisii de licențǎ 

 

                                     1985-1992 Asistent 

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, Bucureşti  

▪ Activitǎți didactice (lucrǎri practice –laborator, proiect, practicǎ studențeascǎ) 

▪ Îndrumare (conducere) proiecte de licențǎ 

▪ Cercetare ştiințificǎ (lucrari prezentate in cadrul diverselor conferinte / activitate in cadrul unor 
contracte de cercetare) 

▪ Îndrumare activitate de cercetare ştiințificǎ studențeascǎ  

▪ Membru in comisii de licențǎ 

                                    1983-1985 Inginer (mecanic) 

Intreprinderea de Electronicǎ Industrialǎ, Str. Baicului, nr. 82, Sector 2, Bucureşti  

▪ Proiectare tehnologii de prelucrare prin aşchiere şi deformare plasticǎ la rece 

▪ Proiectare scule, dispozitive de prelucrare 

▪ Proiectare seturi de came pentru prelucrarea pe strunguri automate 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE  PERSONALE   

 

 

2013  Manager Resurse Umane   

SC EXTREME TRAINING SRL, Bucureşti 

▪ Curs Man. Res. Umane 

▪ Competențe dobȃndite: desfǎşurarea activitǎților de resurse umane, elaborarea politicilor şi 
programelor de resurse umane, elaborarea strategiei de resurse umane  

                                       2006-2010 Licențiat ȋn drept  cunoaşteţi  

Facultatea de Drept şi Administrație Publicǎ, Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti  

▪ Introducere  ȋn drept, Drept civil/penal/constituțional/al familiei/administrativ/al bunurilor/fiscal/ al 
afacerilor/al libertǎților fundamentale/Protecția juridicǎ a drepturilor omului/ Relații individuale şi 
colective de muncǎ etc. 

▪ Capacitatea de a transpune ȋn practicǎ cunoştințele dobȃndite ȋn domeniul ştiințelor juridice, 
capacitatea de a soluționa probleme specifice din domeniul dreptului. 

 

                                             1992-1998 Titlul de Doctor   

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, Bucureşti  

▪ Cercetǎri privind determinarea capacitǎții de aşchiere a plǎcuțelor mineralo-ceramice la strunjirea 
materialelor metalice 

 

                                              1978-1983 Titlul de Inginer  

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti, Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, Bucureşti  

▪ Cursuri de culturǎ generalǎ (matematici, fizicǎ, chimie), cursuri de specialitate (desen tehnic, 
mecanicǎ, rezistența materialelor, mecanisme, tehnologia materialelor, toleranțe şi mǎsurǎtori 
tehnice, proiectarea sculelor aşchietoare, proiectarea dispozitivelor, tehnologia construcțiilor de 
maşini, prelucrǎri prin deformare plasticǎ la rece, organizarea şi conducerea ȋntrepinderilor etc). 

▪ Competențe ȋn proiectarea de tehnologii de prelucrare, proiectarea sculelor şi a dispozitivelor etc. 

▪ Lucrarea de diplomǎ: Proiectarea instalației de asamblare a pachetului de plǎci ondulate de la 
recuperatorul de cǎldurǎ pentru halele industriale şi crescǎtoriile de pǎsǎri. 

 

                                              1977-1978 Titlul de Sublocotenent  

Ministerul  Apǎrǎrii Naționale  

                                        1973-1977 Absolvent de liceu  

Liceul Teoretic, Gǎieşti, Dȃmbovița  

▪ Culturǎ generalǎ  

Limba(i) maternă(e) Limba Romȃnǎ  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba francezǎ B2  B2  B2  B2  B2  

Limba englezǎ A2 A2 A2  A2  A1  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite datoritǎ activitǎții desfǎşurate (cu studenții, cu alte cadre 
didactice, cu specialişti din domenii diferite etc.) 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ organizator de vizite cu studenții ȋn ȋntreprinderi de profil pentru realizarea unor activitǎți practice 

▪ ȋndrumǎtor de grupǎ 

▪ asigurarea unor activitǎți ȋn cadrul catedrei (orarii, plata cu ora) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ lucrul  ȋn echipǎ 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor  Microsoft Office™ 

Permis de conducere  ▪ B 

 

 

Afilieri 

 

 

 
Membru ȋn Asociația Romȃnǎ pentru Tehnologii Neconvenționale – ARTN 
Membru ȋn Asociația Universitarǎ de Ingineria Fabricației – AUIF 
Membru ȋn Asociaţia ALUMNIS - IMST 


